
P a g e  | 1 

 

JAPAN WORLD HERITAGE 5D3N BY XJ 18-22 OCTOBER 2017 

JAPAN WORLD HERITAGE 

5D3N 
 
 
 
 
 
 
 
เกียวโต  วดัคิโยมิสึ มรดกโลกอันเก่าแก่กว่า 1,500ปี และติดรอบสุดท้ายของการ

ประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ และเชญิดื่มสายน ้าศกัดิส์ทิธิ ์3 
สาย, ชมเสาโทรอิิ ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซุ้มประตูสแีดงที่เส้นทางยาวถงึ 4 
กโิลเมตร, ชมความงามของสะพานชมจนัทรแ์ละป่าไผ่เขยีวขจทีี่อาราชิยาม่า 

โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนดม์ารค์ทีส่ าคญัของเมอืงโอซากา้, และอสิระให้
ท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินไซบาชิ, ริงค ูเอาทเ์ลท  

นาโกย่า  ชอ้ปป้ิงสนิคา้อุปโภค บรโิภคที ่อิออน มอลล ์

กิฟ ุ   หมู่บ้านชิราคาว่าโก ซึง่ไดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก  
ทาคายาม่า  ผ่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรอื จวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายามา และเดนิชมเขต

เมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ 
 

ก าหนดการเดินทาง 18-22 ตลุาคม 2560  

วนัแรก             กรงุเทพฯ >> โอซาก้า 

11.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง Terminal 1 ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์4 สายการบิน  
ไทยแอรเ์อเซีย เอก็ซ ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผา่นขัน้ตอนการเชค็อิน 

14.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญ่ีปุ่ น โดยสายการบินไทยแอรเ์อเซียเอก็ซ์ แอรบ์สั  
เอ 330-300 เท่ียวบินท่ี XJ 610  
มีบริการอาหารบนเครื่อง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม)  

21.40 น.  เดินทางถึงสนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และขัน้ตอนศลุกากรเรียบร้อยแล้ว   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม OSAKA BAY PLAZA HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
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วนัท่ีสอง          โอซาก้า >> เกียวโต >> วดัคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ >> อาราชิยาม่า   
                         >> สะพานโทเกท็สึ >> ป่าไผ ่>> โอกาคิ 

 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น.   น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อน าท่านชม วดัคิโยมิสึ หรอื วดัน ้าใส ที่ติดรอบ

สุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวดัที่ใหญ่และเก่าแก่
ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาฮงิาชยิามา่ และมที่อนซุงวางเรยีงซอ้นกนัตามแนวนอนตัง้จากพืน้ดนิ
ขึน้มารองรบัระเบยีงของตวัวหิารใหญ่ซึง่ไม่ใชต้ะปสูกัตวั ใชว้ธิกีารเขา้ลิม่เหมอืนเรอืนไทย 
วดันี้มอีายุเก่าแก่ยิง่กว่ากรุงเกียวโต กว่า 1,200 ปี นมสัการพระโพธสิตัว์อวโลกิเตศวร 
จากระเบยีงแห่งนี้สามารถถ่ายภาพ ณ จุดทีส่วยทีสุ่ดในกรุงเกยีว มองเหน็ววิทวิทศัน์ของ
ตวัเมอืงเกยีวโตได้งดงาม พรอ้มกบัวหิารของวดัคโิยมสิ ึและเชญิดื่มน ้าศกัดิส์ทิธิส์ามสาย
อนัเกดิขึน้จากธรรมชาตทิีไ่หลมาจากเทอืกเขา จากนัน้เดนิตามทางสมัผสักบัรา้นคา้ญี่ปุ่ น
ตบแต่งตามสมยัเอโดะ และ เลอืกซื้อสนิค้าพื้นเมอืง ที่ระลกึ เกี่ยวกบัญี่ปุ่ นขนานแท้ อาท ิ
ขนมโมจ ิทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของญี่ปุ่ น เป็นต้นก าเนิดกระจายขายไปยงัภูมภิาคต่างๆ ของญี่ปุ่ น 
ทัง้ดว้ยแป้งที่เหนียวนุ่มเป็นพเิศษ กบัไสถ้ัว่แดงขนานแท ้หรอืประยุกต์เป็นไส้สตอเบอรร์ี ่
ชอ็กโกแลต ฯลฯ ผกัดองญี่ปุ่ น ส าหรบัคนที่ชอบทานกบัขา้วต้ม อาท ิแตงกวาดอง หวัไช
เท้า มะเขอืยาว ฯลฯ, ชาเกยีวโต ที่ขึน้ชื่อไม่แพ้ จงัหวดัชซิูโอกะ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล 
ช่วยให้ผวิพรรณเปล่งปลัง่, เครื่องเซรามคิญี่ปุ่ น ทัง้กาน ้าชา ถ้วย ชาม ต่างๆ และของที่
ระลกึ อกีมากมายนานาชนิด 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าฟชิูมิ อินาริ เพื่อสกัการะพระแม่โพสพ เทพทีเ่ป็นทีน่ับถอืของ

ชาวญี่ปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะขอพรให้มคีวามเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ และขอพรในเรื่องของการ
กสิกรรมให้ได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์  และในบรเิวณศาลเจ้าท่านจะพบเห็นรูปปั้นเทพ
จิง้จอกมากมาย โดยชาวญี่ปุ่ นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยน าข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลง
มายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับเสาโทริอิที่เรียงรายเป็นซุ้มประตูสีแดง ซึ่งเป็น
สญัลกัษณ์ของศาลเจา้ที่มมีากกว่ารอ้ยต้น ทอดตวัยาวตามเส้นทางของไหล่เขา เส้นทาง
ยาวถงึ 4 กโิลเมตร และยงัเป็นหนึ่งในฉากของภาพยนตรเ์รื่อง MEMORIES OF GEISHA 
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ทีซ่ายรู ินางเอกของเรื่องวิง่ลอดซุม้ประตูเพื่อไปขอพรเทพเจา้ให้ตนเองสมความปรารถนา 
จากนัน้น าท่านเดนิชม อาราชิยาม่า สถานทีโ่รแมนตกิทีช่าวญี่ปุ่ นมกัจะไปเทีย่วพกัผ่อนใน
วนัหยุดเพื่อชื่นชมกบัความสวยงามตามธรรมชาติตามฤดูกาล น าทา่นชมสะพานโทเกท็สึ มี
ความยาว200เมตร ซึ่งชื่อของสะพานนี้มีความหมายว่าสะพานที่มองเห็นดวงจันทร์อยู่
ขา้งหน้า เบื้องล่างของสะพานคอืแม่น ้าโออทิี่ไหลมาจากตาน ้าในภูเขาอาราชยิาม่าที่ยงัคง
ความใสสะอาดมาตัง้แต่อดตี ชาวญีปุ่่ นส่วนใหญ่ทีม่าท่องเทีย่วทีแ่ห่งนี้ จงึเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิาร
เรอืพายโดยมคีนคดัทา้ยชื่นชมความสวยงามโดยรอบขา้งเมื่อขา้มสะพาน น าทุกท่านเดนิชม
ป่าไผ่ ไผท่ีข่ ึน้อยูส่องขา้ง เป็นไผท่ีใ่ชใ้นการประดบัสวนและชืน่ชมความสวยงามและใชใ้นการ
บ าบดัจติใจมาแต่ครัง้โบราณ ระหว่างทางจะพบความเขยีวขจี นอกจากนี้ยงัมรีา้นค้าเล็กๆ 
จ าหน่ายผลติภณัฑจ์ากไผอ่ืน่ๆ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอกาคิ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม LOISIR HOTEL OGAKI หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม          โอกาคิ >> กิฟ ุ>> หมู่บ้านชิราคาว่าโก >> ทาคายาม่า >> อดีตจวนผูว่้า 
                         ทาคายาม่า จินยะ >> เมืองเก่าซนัมาชิซูจิ >> นาโกย่า >> อิออน มอลล ์

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น.   น าท่านเดนิทางสู่เมืองกิฟุ เพื่อน าท่านสู่ หมู่บ้านชิราคาว่าโก หนึ่งในหมู่บ้านเก่าแก่

ของประเทศญี่ปุ่ น ทีไ่ดร้บัเลอืกจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1995 ที่
ยงัคงความสวยงานจวบจนทุกวนันี้  ท่านจะได้พบกบัหมู่บ้านโบราณสไตลก์สัโซ่ ซึ่งหา
ชมไดย้ากในปัจจุบนั ค าว่า กสัโซ่ แปลว่าพนมมอื ซึง่เป็นสไตลก์ารก่อสรา้งแบบดัง้เดมิ
ของญี่ปุ่ นโดยที่โครงสร้างของบ้านและหลงัคาที่สร้างขึ้นจะคล้ายกับการพนมมอืของ
พระพุทธเจา้ โครงสรา้งของบ้านถูกสรา้งขึน้โดยที่ไม่ไดใ้ช้ตะปูแมแ้ต่ตวัเดยีว แต่ยงัคง
ความแขง็แรงและสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้  ถอืเป็นภูมปัิญญา
ของชาวญี่ปุ่ นทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ไวอ้ย่างยิง่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกบัทศันียภาพ
อนัสวยงามของหมู่บา้นทีร่ายลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูงและสมัผสับรรยากาศดัง้เดมิอนัเงียบ
สงบทีจ่ะท าใหท้่านประทบัใจมริูล้มื  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทาคายาม่า เมอืงที่ได้ชื่อว่า ลิตเต้ิลเกียวโต น าท่านผ่านชม 
ทาคายาม่า จินยะ หรอื จวนผูว้่าแห่งเมอืงทาคายาม่า เป็นทัง้ที่ท างานและทีอ่ยู่อาศยั
ของผูว้่าราชการจงัหวดัฮดิะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูล
โตกุกาว่าในสมยัเอโดะ จากนัน้น าท่านเดนิชมเขตเมอืงเก่า ซนัมาชิซูจิ ซึง่เต็มไปดว้ย
บา้นเรอืน และรา้นคา้ต่างๆ อาทเิช่น รา้นขายสาเก เนื้อฮดิะย่าง ขนมโบราณต่างๆ ของ
ทีร่ะลกึน่ารกัอยา่งซารโุบโบะหลากส ีโดยรา้นคา้เหล่านี้ยงัคงอนุรกัษ์รปูแบบของบา้นใน
สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองและเก็บเกี่ยว
บรรยากาศอนัน่าประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองนาโกย่า อสิระให้
ท่านได้ช้อปป้ิงสินค้าอุปโภค บริโภคที่อิออน มอลล์ ห้างสรรพสินค้าที่มีสินค้า
หลากหลายรูปแบบให้ท่านได้เลอืกซื้อ อาทเิช่น ของใช้ในบ้าน เครื่องแต่งตวั ของเล่น 
ซุปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นอาหาร 

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม APA HOTEL SAKAE หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี               นาโกย่า >> โอซาก้า >> ปราสาทโอซาก้า >> ชินไซบาชิ >> ริงค ูเอาทเ์ลต็ >>  
                         สนามบินคนัไซ 

 
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองโอซาก้า เพื่อเยี่ยมชม ปราสาทโอซาก้า(ชมภายนอก)   

หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า สรา้งขึ้นในสมยัฮเิดโยชิ โตโยโตม ิปลาย
ศตวรรษที่  ในปีค.ศ.1665 ได้ถูกฟ้าฝ่าเสียหาย จนกระทัง่ในปีค.ศ.1931 นายก 
เทศมนตรีเมืองโอซาก้า ได้ขอรบัเงินบริจาคจากชาวเมืองมาบูรณะปราสาทใหม่ 
ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 8 ชัน้ เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนก าแพงตัว
ปราสาทและหลายๆ ส่วนลงทองสอีร่ามสวยงาม (ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกส าคญั
ของประเทศ) บนหอคอยชัน้ 8 ท่านสามารถมองเหน็ทวิทศัน์โดยรวมของเมอืงโอซาก้า
ได้อย่างชดัเจน ภายในตวัปราสาท ยงัมนีิทรรศการแสดงหลกัฐาน ภาพเขยีน เครื่อง
แต่งกายโบราณ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกบัประสาทและตระกูลToyotomi ส่วนบรเิวณรอบๆ 
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ปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปป้ิงชื่อดังของนครโอซาก้า ทัง้
รา้นค้าเก่าแก่และทนัสมยัปะปนกนั ทัง้สนิค้าแฟชัน่ล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย เสื้อผ้า 
รองเทา้ กระเป๋า ไปจนถงึกลอ้งดจิติอล คอมพวิเตอร ์และเกมสร์ุ่นใหมล่่าสุด และตื่นตา
กบัลีลาชวีิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมสีีสนัมากกว่าทางฝัง่
โตเกยีว รวมทัง้รา้นอาหารหลากหลาย เดนิไปเกบ็ภาพเป็นทีร่ะลกึกบัจุดเด่นของแต่ละ
ร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ รูป
เครื่องหมายการค้าของกูลโิกะ ผลติภณัฑ์ขนมชื่อดงัจากญี่ปุ่ นนัน่เอง หรอื จะเดนิเล่น
ยา่นเก่าแก่อย่างถนนโดทมบุร ิซึง่ท่านสามารถลิม้ลองขนมและอาหารขึน้ชื่อของนครโอ
ซาก้า ทัง้ทาโกะยากิ โอโคโนมยิาก ิเป็นต้น นอกจากนี้ ในย่านนี้ยงัมหี้างสรรพสนิค้า
ใหญ่ๆ และมีชื่อเสียงอย่างห้างไดมารู ห้างโซโก้ หรอืจะเป็นทาคาชิมาย่า มีสินค้า
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกเดนิอกีดว้ย 

เท่ียง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั   
บ่าย น าท ่านสู ่ ริงค  ูเอาท ์เลต็  แหล ่งช ้อปปิ้ งใหญ ่ใกล ้ก บัสนามบนิคนัไซ  ให ้ท ่าน

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิค้าแบรนด์เนมชื่อดงัหลากหลายและสนิค้าราคาพเิศษ  

อาท  ิเครื ่อ งส าอาง , เค รื่อ งประดบั , เสื ้อผ ้า , กระเป๋ า , รองเท ้าอ ุปกรณ ์ก ฬี า , 
เครื่องใช้ไฟฟ้า  และเป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์เนมมากมาย  อาทเิช่น   ADIDAS, 
ANNA SUI, ARROW, BANANA REPUBLIC, COACH, CROCS, CASIO, CITIZEN, DIESEL, 
MCGREGOR, BALLY, PUMA, DIESEL, GAP, LACOSTE, LEVI’S, NIKE, ONITSUKA 

TIGER, PUMA, NEW BALANCE, RALPH LAUREN, TAG HEUER, SEIKO, TOMMY 

HILFIGER, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, MIKI HOUSE, T-FAL แล ะส นิ ค ้าอื ่น ๆ  อ กี
มากมาย ให้ท่านได้เลอืกช้อปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 
ได้เวลาสมควรน าท่านสู่ สนามบินคนัไซ เพ่ือเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 

23.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ แอร์บัส เอ 330-300 
เท่ียวบินท่ี XJ 611 

 บริการอาหารบนเคร่ือง (เคร่ืองด่ืมทุกชนิด ต้องช าระเงินซ้ือเพ่ิมเติม) 
 

วนัท่ีห้า            สนามบินคนัไซ >> กรงุเทพฯ  

03.45 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ก าหนดการเดินทางวนัท่ี 18-22 ตลุาคม 2560 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

2. ไม่มีราคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษแล้ว 
3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ

ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
4. คา่ใชจ้่ายของมคัคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000.- บาท 

ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึน้ไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบตัเิหตุเพยีงครึ่ง
เดยีว *** 

6. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บ ณ วนัท่ี 14 มนีาคม 2560 และท่านต้องช าระเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิม  
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเล่มสเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั
ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด  
4. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 31,900.- 19,000.- 

ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 7,900.- 7,900.- 
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เงื่อนไขการช าระเงิน : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 16,500 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 
การยกเลิก:  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดั
จ าทัง้หมด 
 
หมายเหต ุ:   

1.  ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ
การเมอืง โรคระบาด และ สายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของ
ทา่นเป็นส าคญัทีสุ่ดทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญีปุ่่ น / 
การน าสิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี 
รวมถงึภยัธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเทีย่วบนิ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวน
ทัง้หมด หรอื บางส่วน  นอกจากนี้   ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกลุเยน 

2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์ ได้กต็่อเมื่อทาง
สายการบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 

 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และ
สายการบิน ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุเยน 
 
 
 
 
 
 

 


